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Συμφώνως τώ "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των "Αντι
προσώπων ψηφισθείς *περι του Ραδιοφωνικού "Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιη
τικός 'Αριθ. 2) Νόμος του 1960>. το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδί
δεται ύπό του Προέδρου και τοΰ "Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δ·α δημο
σιεύσεως εις τήν "Επίσημον Εφημερ ίδα της Δημοκρατίας. 

"Αριθμός 20 του I960. 

ΜΟΜΟΣ ΤΡΟΓΙΟηΟΙΗΙ ΊΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΊΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΛΑΟΥ 

"Η Βουλή τών 'Αντιπροσωπιών ψηφίζει ώ ς ακολούθως:— 

Ι. Ό παρών νόμος θα αναφέρεται ώς ό περί τού Ραδιοφωνικοί) Ίδρο >«.·*οιιτ.κΛ*; 
ματος Κύπρου (Τροποποιητικός Ά ρ . 2) Νόμος τοΰ I960, και

 1Π>0^ 
δέον να άναγινώσκηται ομού μετά του περί τοΰ Ραδιοφωνικού Ιδρύματος κ^φ. ΙΚΧ.ΙΛ 
Κύπρου Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ώς. τοΰ «βασικού Νόμου»). , 6 10" ,,'Γ>9 

21 τοό I960 

2. Το εδάφιον (!) τοϋ άρθρου 14 τού βασικού Νόμου (ώς έχει τρόπο iponoioii 
ποιηθή ύπό τού άρθρου 2 τού Νόμου 46 τού 1959) τροποποιείται περαι Λ"; ΊΟ" 
τέρω διά της αντικαταστάσεως τών λέξεων «δύο ετών» είς την πρώτην ,ni;|,' ...„·} 
γραμμήν δια τών λέξεων «δύο ετών και εξ μηνών». (v<>,>>. 

Συμφώνως τώ "Αρθρω 52 του Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς 6 ύπό της Βουλής τών "Αντι
προσώπων ψηφισθείς ntpi Οικονομικού "Ετους (Ήμερα Ε ν ά ρ ξ ε ω ς ) Νόμος 
τ.·ΰ i960·, to κείμενον τοΰ .Λ.~;ώ.ου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό ιού Προέδρου 
και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως είς την 'Επίσημον 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 21 τοΰ I960. 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΖΩΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ. 

JH Βουλή τών Α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν ψηφίζει ώ ς ακολούθως:—-

ί. "Ο παρών νόμος δύναται να αναφέρεται ώ ς ό περί Οικονομικού Συνοδικός 
"Ετους (Ήμερα Ενάρξεως) Νόμος τοϋ I960. ^

 ος
' 

2. Το οίκονομικόν έτος θα άρχίζη την πρώτην ήμέραν τοϋ ΚάΟορ.ο,.,χ 
Ιανουαρίου έκαστου έτους. ΐί-άρη·^ 

JOO θίκ<ι· .Ό-

|ΐικο<"> ? ι ο ο ς . 

Έτυπώθη έν τφ ΤνπογραφβΙφ τής Κυπριακές Δημοκρατίας. 4ν ΛβυκωσΙα. 


